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Barnevernets hjelpetiltak
- kunnskapsstatus og utviklingstrekk

Øivin Christiansen
RKBU Vest, Uni Research Helse
Bergen 2. juni 2016

Hjelpetiltak i barnevernet 
- ambisiøse mål og vage vilkår

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn 
gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, 
veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål 
å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.
Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av 
forholdene i hjemmet eller av andre grunner har 
særlig behov for det, sørge for å sette i verk 
hjelpetiltak for barnet og familien.

Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter Støttekontakt

MST (Multisystemisk terapi) Samtalegrupper/barnegrupper

PMTO (Parent Management Training Oregon) Utdanning og arbeid

FFT (Funksjonell familieterapi) ART

Webster-Stratton - De utrolige årene Tilsyn og kontroll
ICDP (International Child Development Program) Frivillig tilsyn i heimen

Marte Meo Pålagt tilsyn i heimen

Andre heimebaserte tiltak Ruskontroll

Sentre for foreldre og barn Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester
Vedtak om råd og rettleiing Familieråd

Heimekonsulent/miljøarbeidar Nettverksmøter

Tiltak for å styrke utviklinga til barnet Individuell plan

Barnehage Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam

SFO/Aktivitetsskole Bustad
Fritidsaktivitetar Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel

Økonomisk hjelp for øvrig Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)

Besøksheim/avlastingstiltak Butreningskurs

Hjelpetiltak i hjemmet   (SSB, 2015)
Et bakteppe…

! 54 000 barn mottok tiltak fra barnevernet i løpet av 2015
! Åtte av ti barn som mottar hjelp fra barnevernet, mottar 

hjelpetiltak (inkl. plasseringer). 2/3 får hjelpetiltak i hjemmet.
! Antall barn med hjelpetiltak økt med 50 % de siste 10 årene.
! Økt bruk av hjelpetiltak har ikke redusert antall barn under 

omsorg; 35 % økning de siste 10 årene.
! Framgangsmåte og valg av tiltak er i stor grad overlatt til den 

enkelte barnevernsarbeider
! Hjelpetiltak er i all hovedsak frivillige og foreldre har sterk 

innflytelse på valg av tiltak. 
! Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak er nylig innført. 

Et bakteppe, forts. …

En underliggende forståelse innenfor og rundt barnevernet: 
! barnevernstiltak settes inn når det forekommer omsorgssvikt, i 

hvert fall en mistanke om at foreldrene ikke strekker til.
! … og at det at barneverntjenesten «er inne med et tiltak», 

er et gode i seg selv.

! Omfattende bruk av hjelpetiltak aktualiserer grensesnittet til 
andre tjenester

Apropos; hva er barnevern …?



09.06.2016

2

Mål:
Å øke kunnskapen om 
barnevernets mest brukte 
hjelpetiltak når det gjelder 
målgrupper, formål, innhold 
og utbytte, og om mulige 
sammenhenger mellom disse.

Forskningskunnskap om hjelpetiltak i 
barnevernet  (oppdragsgiver: Bufdir)

Hva 
kjennetegner 
de som 
mottar 
hjelpetiltak 
og deres 
problemer?

Hvilke 
endringer 
skal 
hjelpe-
tiltakene 
føre 
til?

Hva er 
egentlig 
innholdet i 
de 
ulike 
hjelpetiltaks-
kategoriene?

Fører
hjelpe-
tiltakene 
til 
ønskete 
endringer?

1. Kunnskapstatus om hjelpetiltak

2. Analyser av nasjonal statistikk og registre

3. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av hjelpetiltak

4. Nærstudie av 245 saker / barn med hjelpetiltak

Forskningskunnskap
om hjelpetiltak i barnevernet

Råd og veiledning – hva er det?
Barns erfaringer og medvirkning

Kunnskapsstatus om hjelpetiltak
http://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00003222

" Forskning om virkninger
" Primært norsk og nordisk 

forskning etter 2006.
" Også forskning fra andre 

land som er relevant for       
norske hjelpetiltak

" Hjelpetiltak «i hjemmet»

Hvilke hjelpetiltak i hvilket omfang?  (SSB)

Hjelpetiltak 2014 (ved utgangen av året)
Hele landet

Prosent av alle med 
tiltak = 37 124

Vedtak om råd og veiledning 34
Økonomisk hjelp 22
Besøkshjem / avlastningshjem 21
Vedtak om deltakelse i ansvarsgruppe 19
Barnehage 9
SFO – Skolefritidsordning 8
Fritidsaktiviteter 8
Støttekontakt 6
Hjemkonsulent / miljøarbeider 6
Bolig med oppfølging 6
Tilsyn i hjemmet 3
PMTO – Parent Management Training-Oregon 1,6
MST – Multisystemisk terapi 0,8
Marte Meo 0,4
FFT - Funksjonell Familieterapi 0,3
DUÅ - De Utrolige Årene 0,1
ICDP 0,2

Familie- og nettverks-
baserte tiltak

tiltaksteam, familieveiledere, 
familiesentre, miljøarbeiderteam …

familieråd …

Typer hjelpetiltak 

De tradisjonelle
hjelpetiltakene

besøkshjem, støttekontakt, 
økonomisk hjelp, barnehage, SFO, 

fritidsaktiviteter …

Foreldreveilednings-
programmene

MST, PMTO, DUÅ, FFT, 
COS, Marte Meo, ICDP …

Kontrolltiltak
Tilsyn, ruskontroll

Tiltak som direkte
involverer barnet

besøkshjem, støttekontakt, 
økonomisk hjelp, barnehage, SFO, 

fritidsaktiviteter …
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Omfang av forskning er omvendt proporsjonalt 
med omfang av bruk

Tiltak rettet mot 
barnet

Familie- og 
nettverksbaserte 

tiltak

Foreldreveil.
program

Svært 
lite  

forskning

Noe relevant 
forskning om 

virkninger 

Mest forskning om 
effekter, norsk og 

internasjonalt

Tiltak som direkte involverer barnet:
Barnehage, SFO og fritidsaktiviteter

Fins det nordisk forskning om virkninger 
av disse tiltakene som barneverntiltak?

Barnehage Nei
SFO Nei
Økonomisk hjelp Nei
Fritidsaktiviteter Nei
Bolig med oppfølging Nei
Tilsyn i hjemmet Nei
Besøkshjem Tja
Støttekontakt Tja

Tiltak som direkte involverer barnet:
Barnehage, SFO og fritidsaktiviteter
• Dette er tilbud/aktiviteter som benyttes av «alle» barn
• Hva gjør det til et barneverntiltak?
• Hvordan støtter de utviklingen til barn som har spesielle 

behov og/eller vanskelige forhold hjemme?

Ingen forskning på hvordan disse tiltakene virker som 
hjelpetiltak. 
Når det gjelder barnehage: betydningen av kommunikasjon 
mellom foreldre, barnehage og barneverntjeneste
Når det gjelder SFO: kompetent personale og ressurser?

Besøkshjem og støttekontakt
Svensk undersøkelse om kontaktfamilj / kontaktperson (Vinnerljung & 
Hjern, 2011)
" Benyttet kobling mellom flere nasjonale registre for å se hvordan 

det gikk med barn som første gang mottok tiltakene da de var 2-5 
år eller 10-13 år: ca 15 000). Sammenlignet med barn med 
tilsvarende bakgrunnsforhold , men som ikke hadde mottatt 
tiltakene (ca 40 000)

" Utfallsmål: plassering, utdanning, innleggelse pgr a suicidforsøk, 
alvorlig kriminalitet, sosialhjelp, død

Resultater:
" Ingen effekt når det gjelder å forebygge plassering
" Ingen effekt når det gjelder å forbygge negativ utvikling / 

fungering
" Lengre tids tiltak indikerer heller dårligere utfall enn bedre utfall.

Besøkshjem og støttekontakt, forts.
Tolkning: 
" Tiltakene hjelper ikke i forhold til de problemene som er målt; 

kommet for sent?
Men:
" Registerdata fanger antakelig ikke opp en del faktorer som 

sannsynligvis har hatt betydning for om de fikk tiltak eller ikke
" Og: tiltakene har trolig gitt økt innsyn i / kjennskap til barnet og 

familien
" Tiltakene kan likevel oppleves som positive for mottakerne
" Kan disse tiltakene hjelpe barn med skolearbeid …?
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Besøkshjem og støttekontakt
Intervju med 21 foreldre til barn (6-12 år) som hadde besøkshjem  
eller støttekontakt (Larsen, 2009)
" Opplever økt mestring som foreldre ved at tiltakene gir positive 

opplevelser for barna, gode rollemodeller for barna, trivsel for 
barna, verdsettelse av barna, avlastning for foreldrene, trygghet 
og fellesskap for barna, trygghet for foreldrene, kommunikasjon 
om barna med andre voksne som kjente barna, bekreftelse og 
respekt for foreldrene.

" Negative erfaringer: Konsekvenser for annen hjelp                           
- for eksempel ved at barnas behov for aktiviteter ble ansett 
dekket gjennom besøkshjem/støttekontakt, og foreldrene dermed 
ikke fikk økonomisk hjelp til aktiviteter sammen med barna. 
M.a.o. fare for redusert mestring.  

" Når det er dårlig eller manglende kommunikasjon med de andre 
voksne om barna.

Besøkshjem og støttekontakt
Intervju med 32 til barn (6-11 år) som hadde besøkshjem eller 
støttekontakt (Larsen, 2011)
" 26 barn hadde ikke noe kjennskap til barnevernets rolle 

Men 15 kunne fortelle om grunner til at de var sammen med en 
annen familie eller en voksen (støttekontakt)

" Mange av foreldrene ønsket ikke at barnet skulle vite om 
forbindelsen til barnevernet. 

" Manglende kjennskap til barnevernets rolle fratar barnet mulighet til 
deltakelse, for eksempel i diskusjoner om årsak til tiltaket, om hva 
som skal være mål med tiltaket og om når og hvordan det skal 
avsluttes

" Barna er involvert i diskusjoner med kontaktpersonene sine om 
aktiviteter og gjøremål

" Det store flertallet setter stor pris på aktivitetene og                           
på relasjonen til kontaktpersonene 

Familie- og nettverksorienterte tiltak 
(kommunale og/eller statlige)

" Basisteamet Kristiansund (Sandvik, 2007)

" VIT, Ålesund (Tjelflaat og Ulset, 2008)

" Årstad familiesenter (Christiansen & Moldestad, 2008)

" LINK, Trondheim (Neumann, 2010)

" Familie- og nettverksarbeid i statlige barneverninstitusjoner 
(Fossum, 2012; Jenssen, 2012)

" Miljøarbeiderteam i barneverntjenesten, Kristiansand 
(Grønningseter, Angell, 2013)

Med likhetstrekk til: 
tiltaksteam, familieveiledere, familiesentre, familiebehandling,
familjpedagog, miljøarbeiderteam, praktisk pedagogisk støtte …

Familie- og nettverksorienterte tiltak, 
- hva sier de noske evalueringene? 

! Forskningen er av varierende kvalitet; stort sett 
beskrivende + intervjuer med ansatte, sjeldnere med 
brukere.

! Mangler effektevaluering.
! De ansatte benytter først og fremst mer generelle 

tilnærminger som familiebehandling, miljøterapeutisk 
arbeid og sosialt arbeid med familier og barn.

! Selv om flere av de ansatte er sertifisert innenfor 
spesifikke program, benyttes disse i liten grad, i hvert 
sjelden i tråd med metodens prosedyrer og faser.

! Dette begrunnes med at hjelpen tilpasses brukeren,    
men innholdet blir uklart.

Familie- og nettverksorienterte tiltak, 
- hva sier de norske evalueringene? (forts.)

! Mer intensiv enn hjelpetiltak generelt (eks. ukentlig 
kontakt), men ofte mer langvarig enn intensjonen.

! Få spor av den omtalte nettverkstilnærmingen.
! Flere påpeker manglende samarbeid med skole.
! Barnets posisjon og involvering er liten eller uklar, foruten 

når ungdom er målgruppe.
! Foreldre og større barn opplever tiltakene som positive og 

hjelpsomme.
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Familie- og nettverksorienterte tiltak, 
- hva tilføyer internasjonal forskning?

! Målet er ofte å forhindre plassering, men det er vanskelig å 
dokumentere at det skjer.

! Flere kombinerer terapeutisk tilnærming med hjelp til å 
redusere stress og praktiske vansker.

! Vanskeligst å oppnå endringer i høyrisikofamilier.
! Krise i familien skaper potensiale for positive endringer.  

Teoretisk grunnlag 
og formål

Internasjonal
forskning

Norsk forskning
Barneverns-

utvalg

ICDP
Kunnskap om 

betydningen av tidlig 
samspill

Tilknytningsteori

Utviklingsstøttende
samspill

Nei
1 m/ sammenlignings-

gruppe, pre-
/poststudie

Nei

Lite, men noe 
forskning på 

video-feedback

1 RCT-studie nylig 
publisert 5 av 132 familier

Marte 
meo

COS Lite, og lite 
relevant Bare forsøksvis

ICDP = International Child Development Program
COS = Circle of Security

Teoretisk 
grunnlag og 

formål

Internasjonal
forskning

Norsk forskning Barneverns-
utvalg

DUÅ Sosial læringsteori

Sosial 
interaksjonteori

Forebygge og 
redusere 

atferdsvansker

Ja 1 RCT hovedstudie Nei (men BUP)

PMTO Ja 1 RCT hovedstudie
2 øvrige RCT:

Ja 
(Bv / BUP)

Minoritetsfamilier Nei
Fosterfamilier Ja

TIBIR Nei 1 RCT pr modul Ikke presisert

MST Ja 1 RCT Ja

FFT Ja 1 RCT startet Ja, etter planen

DUÅ    = De utrolige årene (The Incredible Years)
PMTO = Parent Management Training Oregon MST= Multisystemisk terapi
TIBIR  = Tidlig innsats for barn i risiko FFT= Funskjonell familieterapi

Hva viser norske studier av 
foreldreveiledningsprogram?
! Programmer utviklet i USA lar seg overføre og tilpasse i en 

norsk og nordisk kontekst
! Effektene er gjennomgående små / moderate
! Effektene sammenlignet med TAU (= treatment as usual), er 

mindre enn i studier gjennomført i USA
! Størst effekt på foreldrenes foreldrepraksis
! Effekter på barnas vansker, varierende i hvilken grad det er 

størst effekt i forhold til eksternaliserende eller internaliserende 
vansker eller prososial atferd

! Små eller ingen effekter i skolesammenheng (lærerrapporter), 
særlig ved oppfølging senere enn programslutt

Hva viser norske studier av 
foreldreveiledningsprogram?

! Større effekt i forhold til små barn enn større barn
! Jo større problemer i utgangspunktet, jo større effekter
! Effektene blir mindre over tid, men dette er i liten grad studert, -

mangler oppfølgingsstudier
! Barn / unge som mottar TAU har også positive endringer
! De mest problembelastede nås sjeldnere eller har mindre utbytte 

/ effekter
! jfr utvalgene i  studiene av DUÅ og MST (familiene har mindre problemer enn 

barnevernklienter: bo med begge foreldre vs. aleneforeldre, foreldres 
utdanning, inntekt, sosialhjelp)

! Større effekter i toforeldrefamilier sammenlignet med aleneforeldre (PMTO)
! Dårlig råd - dårligere utbytte (PMTO)
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Hva viser norske studier av 
foreldreveiledningsprogram?

! Jo større metodeintegritet, jo større effekter
! Av hjelpetiltakene som benyttes, er det disse programmene som 

har effektforskning å vise til
! Det er ressurskrevende (tid og penger) å gjennomføre forskning 

med et robust design i en barnevernkontekst / med et klinisk 
utvalg        jfr. PMTO, MST og Marte Meo

Noen vansker knyttet til effektmåling av 
hjelpetiltak
! Hva er ønsket utfall / effekt?
! Har vi relevante mål/indikatorer for ønsket effekt?
! På hvilket tidspunkt?
! Hva er egentlig tiltakets innhold? Forskjeller i utforming (jfr. 

manualer for programmer). Ofte gis flere tiltak samtidig.
! Er det etisk forsvarlig med kontrollgrupper som ikke får 

tiltaket; eks. barnehage, økonomisk hjelp.
! Hvor homogent/heterogent er utvalget?
! En sammenlignbar kontrollgruppe?
! Stort nok utvalg…?
Jfr. kapittel 10 av Kristin Aarland i 
«Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak»

Hvilke hjelpetiltak?
Hjelpetiltak 2014 (ved utgangen av året)

Hele landet
Prosent av alle med 

tiltak = 37 124

Vedtak om råd og veiledning 34
Besøkshjem / avlastningshjem 21
Økonomisk hjelp 22
Vedtak om deltakelse i ansvarsgruppe 19
Barnehage 9
SFO – Skolefritidsordning 8
Fritidsaktiviteter 8
Støttekontakt 6
Hjemkonsulent 6
Bolig med oppfølging 5
Tilsyn i hjemmet 2
PMTO 1,5
MST 0,7
Marte Meo 0,4
FFT - Funksjonell Familieterapi 0,3
DUÅ - De Utrolige Årene 0,1
ICDP 0,2

• Råd og veiledning
• Ansvarsgruppe
• Bolig med oppfølg

• Tilsyn i hjemmet
• Støttekontakt
• Barnehage
• SFO
• Økonomisk hjelp
• Besøkshjem

Kompenserende / endrende tiltak?
BLD i forbindelse med forslag til endringer i barnevernloven 2013 og 
2014:
Kompenserende tiltak; tiltakene fungerer først og fremst som 
avlastning for foreldrene og som stimulering til barna, en 
stimulering som ikke foreldrene makter å ivareta i tilstrekkelig 
grad. 
Endrende eller strukturerende tiltak vil på sin side bidra til 
«å øke foreldreferdigheter, utvikle samspill, bygge opp 
foreldrenes kompetanse, ansvarliggjøre de involverte og 
aktivere nettverket rundt barnet» (BLD, 2014, s. 83).
Hvor dekkende er begrepene?

Alternativ kategorisering til:
kompenserende / endrende tiltak?

«Støttetiltak»: besøkshjem, barnehage, økonomisk hjelp, 
støttekontakt, fritidsaktiviteter, SFO, leksehjelp

«Veiledningstiltak»: råd og veiledning, miljøarbeider, 
hjemkonsulent, tilsynsfører, andre 
hjemmebaserte, foreldreveiledningsprogram

1. Kunnskapstatus om hjelpetiltak

2. Analyser av nasjonal statistikk og registre

3. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av hjelpetiltak

4. Nærstudie av 245 saker / barn med hjelpetiltak

Forskningskunnskap
om hjelpetiltak i barnevernet
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Andel barn med ulike hjelpetiltakstyper

14%

47%

39%

Kun støttetiltak Kun veiledningstiltak
Både støtte- og veiledningstiltak

Hvilke hjelpetiltak; noe mer:
" I gjennomsnitt hadde barna 2,6 tiltak samtidig.            

¼  hadde minst fire tiltak
" Kun ett barn hadde bare økonomisk hjelp
" Det er mer bruk av støttetiltak i familier der barna bor 

med bare én av foreldrene sine, i familier som har 
trygd/sosialhjelp som hovedinntektskilde, og i familier 
som har innvandrerbakgrunn.

" COS var det mest brukte programmet (T1 + T2)
" Familieråd er benyttet i 13 % av sakene

Endret tiltaksprofil over tid

PAGE 39

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kun støttetiltak Både støttetiltak og veiledningstiltak Kun veiledningstiltak

Kombinasjoner av støttetiltak og veiledningstiltak ved debut for barn i alderen 0-5 år. 

Årlig i perioden 1995-2010.

Forskningskunnskap
om hjelpetiltak i barnevernet

Hva 
kjennetegner 
de som 
mottar 
hjelpetiltak 
og deres 
problemer?

Hva er 
egentlig 
innholdet i 
de 
ulike 
hjelpetiltaks-
kategoriene?

Forhold ved foreldres ivaretakelse av barnet          %
Seksuelle overgrep / incest >1
Fysisk mishandling av barnet 6
Vanskjøtsel  / fysisk omsorgssvikt 8
Psykisk omsorgssvikt / mishandling 11
Oppdragelses- /grensesettingsproblemer 49
Konflikter foreldre / barn 18
Forhold knyttet til foreldrene %
Rusmisbruk 16
Psykiske vansker 39
Konflikter/vold mellom foreldre/omsorgspers. 37
Foreldrene slitne / utslitt 37
Manglende støttende nettverk 27
Økonomiske problem 26
Forhold knyttet til barnet                              %
Atferdsvansker, utagering 21
Følelsesmessige vansker 36
Passivitet, tilbaketrukkethet 10
Skolerelaterte problemer: faglig mestring 21
Skolerelaterte problemer: sosial mestring 24
Skolerelaterte problemer: frammøte 9

Årsaker til at 
hjelpetiltak 
er iverksatt, 
iflg. saks-
behandlerne 
for 245 barn

Omsorgssvikt / mishandling 22

Minst en skolerelatert årsak 31

Veiledning som hovedstrategi

I prosjektets utvalg på 245 hjelpetiltaksaker var
veiledning til foreldre det tiltaket som oftest ble brukt
uansett hvilke forhold som lå til grunn og uansett
hvilke formål tiltaket skulle ha.
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… apropos råd og veiledning…

Uni Reseach Helse / RKBU Vest

RÅD OG VEILEDNING
--------------------------------

Spesialisert tiltakspraksis
" Hjelpetiltaksvirksomheten er styrket gjennom flere 

tiltaksteam /-personer. 57 % flere stillinger til tiltak i 
hjemmet fra 2012 -2015. En ønsket spesialisering.

" Foreldre er gjennomgående tilfreds med tiltakene og mener 
de er til nytte  

" Innebærer spesialiseringen også en innsnevring, der 
foreldreveiledning er universalløsningen og lite annet enn 
foreldre-barn samspillet får oppmerksomhet?

" Blir barn og unge satt på sidelinja når foreldreveiledning 
prioriteres?

" Hva med andre forhold og andre innsatser som har 
betydning for barnets utvikling og velferd? 

Noen har behov for mer langsiktig hjelp 
" Ta høyde for at flere barn og familier har behov for hjelp 

over tid, - ulik karakter og ulik intensitet.
" Kortvarige, manualbaserte program vil kunne inngå som en 

viktig del av langsiktig hjelp. Hvordan? Best timing?
" Jo mer langsiktig, jo viktigere er oppmerksomhet av 

avslutning av hjelpen.
" Jo mer langsiktige behov, jo viktigere å mobilisere 

nettverket. Utnytte og utvikle potensialet i metoder som 
familieråd.

Samlet kunnskap om innsatser mot omsorgssvikt 
og mishandling vektlegger 
• Tydelig teoretisk basis
• Tilgjengelighet og fleksibilitet
• Flere veier inn
• Inkludere og tilrettelegge for fedres deltakelse
• Kultur og etnisitet
• Flerkomponent-tiltak
• Langsiktighet og timing
• Konkrete mål
Understreker viktigheten av å ha realistiske forventninger til hvilken 
effekt foreldrestøttende tiltak kan ha uten å angripe sosiale ulikheter i 
videre forstand.

(Moran et al., 2004; Moran, 2009; Thoburn, 2010; Peccora et al., 2014)

Oppsummering og noen implikasjoner I
! Manglende dokumentasjon av at hjelpetiltak virker, betyr ikke at 

de ikke gjør det. Det betyr at det ikke er forsket tilstrekkelig på det
! Spørsmålet «virker hjelpetiltakene ?» må omformuleres til 

spørsmål som: Med hvilket spesifikt innhold, og under hvilke 
forhold har tiltaket hvilken effekt for hvilken målgruppe?

! For de «tradisjonelle» hjelpetiltakene blir det særlig viktig å 
spørre seg hvilke endringer (hvilken effekt) forventes. 

! Fortsatt satsing på foreldreveiledningsprogrammer som har 
forskningsstøtte, men med vekt på at de skal nå fram til de som 
trenger dem.

! Nye programmer må rette seg mot et videre problemkompleks 
enn atferdsvansker og ta hensyn til familienes sammensatte 
vansker.
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Oppsummering og noen implikasjoner II
! Ta del i de internasjonale initiativ som arbeider for å skaffe 

systematisk oversikt over virksomme felleselementer på tvers av 
intervensjoner som har forskningsstøtte. For å komponere mer 
fleksible intervensjoner for bredere målgrupper.

! Arbeide mer systematisk og forskningsbasert med å inkludere de 
mest utsatte barna / familiene i hjelpetiltak generelt og  
foreldreveiledning spesielt (linking and bridging)

! Vurdere hvordan målrettete tiltak overfor indikerte grupper best 
mulig kan inngå i mer universelle tiltak, jfr. erfaringer med 
Familiens Hus. Samtidig være oppmerksom på behovet for å 
sikre at tilbudet når de mest utsatte familiene.

Oppsummering og noen implikasjoner III
! Tiltak for minoritetsfamilier forutsetter særlig oppmerksomhet og 

lydhørhet for fleksible «innganger», minoritetsansatte 
medarbeidere, arbeid med tillitsbygging og helhetlig tilnærming.

! Sikre at barn blir sterkere involvert i hjelpetiltakene, særlig 
oppmerksomhet om barns posisjon når tiltakene er foreldrerettet.

! Økt vekt på å inkludere fedre i tiltak generelt og foreldreveiledning 
spesielt.

! Ta hensyn til at de mest utsatte familiene og barna deres trenger 
tiltak over lengre tid. Hvordan ulike intervensjoner og 
tilnærminger kan kombineres / sekvenseres over tid.

! Reaktivere en mer nettverksorientert tilnærming i hjelpetiltakene. 
Vurdere hvordan familieråd og oppfølgende familieråd kan være 
et virksomt bidrag

Oppsummering og noen implikasjoner IV
! Ta diskusjonen om hvilke målgrupper og hvilke tiltak som skal 

høre til i barnevernet og hvilke andre tjenester skal ta seg av.
! I påvente av mer forskningsstøtte: økt konkretisering av formål, 

innhold og utbytte vil heve kvaliteten på tiltaksarbeidet. Kort sagt; 
styrke en evaluerende praksis.

Hvor går veien videre
for barnevernets hjelpetiltak?

Enda mer (beste)foreldreveiledning?

… takk 
for 

oppmerksomheten!


